
Oponentský posudok 
pre vymenúvacie konanie doc. Ing. Miloša Hitku, PhD. za profesora 

v študijnom odbore 3.3.15 manažment 
 

 Posudok som vypracovala na základe menovacieho dekrétu prof. RNDr. Michala 

Greguša, PhD. dekana Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave v súlade s § 

76 ods. 10  Zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a podľa § 1, ods. 8  Vyhlášky MŠ SR č. 

6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

pedagogických titulov docent alebo profesor a Zásad habilitačného konania o udelenie titulu 

docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského k citovanej 

vyhláške MŠ SR, so súhlasom Vedeckej rady FM UK zo dňa 04.06.2019. Podkladom mi bol 

inauguračný spis doc. Ing. Miloša Hitku, PhD., ktorý obsahoval: doklady o vlastnej vedeckej 

škole, zoznam publikačnej činnosti, prehľad pedagogickej činnosti, životopis uchádzača 

a kritériá FM UK pre habilitačné a vymenúvacie konanie. 

Hodnotenie pedagogickej činnosti 

 Doc. Ing. Miloš Hitka, PhD. je absolventom Vysokej školy lesníckej a drevárskej, 

odboru: Ekonomika a riadenie drevárskeho priemyslu, ktorý absolvoval v roku 1988. 

Doktorandské štúdium v odbore: Odvetvové a prierezové ekonomiky absolvoval na 

Technickej univerzite vo Zvolene v roku 2000 a vedecko-pedagogický titul docent získal na 

Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2009 v odbore Ekonomika a manažment 

podnikov. Svoje znalosti v odbore si dopĺňal aj prostredníctvom polročnej stáže v Nemecku 

na Fachhochschule Rosenheim v roku 1994, keď pôsobil ako výskumný pracovník na Katedre 

podnikového hospodárstva, Drevárskej fakulty TU vo Zvolene. Záujem o skvalitnenie 

pedagogickej spôsobilosti prejavil absolvovaním kurzu vysokoškolskej pedagogiky, ktorý 

úspešne ukončil v roku 1995. 

Celková pedagogická prax doc. Hitku je 23 rokov. Počas celej doby pôsobil v rozsahu 

100 % ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia). Ako učiteľ pôsobil 

na Katedre podnikového hospodárstva, Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene 

od roku 1996. Do roku 2009 vo funkcii odborného asistenta a od roku 2009 až po súčasnosť 

vo funkcii docenta. Vedie prednášky a cvičenia z predmetov: Základy personálnej práce, 

Personálne riadenie a Manažment výroby v bakalárskom stupni štúdia v študijnom programe 

Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle a predmety: Organizácia manažérskej 

práce a Podnikové riadenie na II. stupni štúdia v tom istom študijnom odbore. Okrem toho 

vedie prednášky a cvičenia z predmetov: Personálne riadenie a Ergonómia v študijných 

odboroch: Drevárske inžinierstvo, Tvorba a konštrukcia nábytku a Ochrana osôb a majetku na 

Drevárskej fakulte, v Univerzitnom študijnom programe Ekonomika a manažment prírodných 

zdrojov a na Fakulte ekológie a environmentalistiky.  

Svoje pedagogické majstrovstvo dokazuje pri výučbe študentov denného a externého 

štúdia vo všetkých troch stupňoch, vedení seminárov, cvičení a prednášok na TU vo Zvolene. 

Zvlášť oceňujem jeho mimoškolské aktivity a vyžiadané prednášky v rámci aktivít 

ERASMUS a ERASMUS+ na univerzitách v Poľsku (Politechnika Czestochovska) 

a v Čechách (Univerzita Pardubice, VŠTE České Budějovice) ktoré potvrdzujú jeho kvalitu 

vysokoškolského učiteľa aj mimo hraníc Slovenska. Jeho odbornosť a pedagogické 

majstrovstvo potvrdzuje aj 10 vyžiadaných prednášok na univerzitách v Žiline, Pardubiciach 

a VŠEMaVS v Bratislave a tiež vyžiadaná prednáška pre firmu YAZAKI Europe Limited 

Kőln, pobočku v Michalovciach. 



Pedagogické a didaktické schopnosti preukazuje aj pri vedení šiestich doktorandov (3 

v odbore Manažment, z toho 1 ukončený a 2 po dizertačnej skúške, 1 doktorandka ukončená 

v odbore Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov a 2 doktorandi ukončení 

v odbore Ochrana osôb a majetku). Na základe tém a cieľov prác, ktoré boli vedené v iných 

odboroch ako manažment možno konštatovať, že ide o práce, ktoré sa zaoberali 

problematikou skúmania a analýzy antropometrických znakov populácie a prevenciou vzniku 

úrazov pri hasičských a záchranárskych prácach, teda problematikou blízkou manažmentu. 

Usilovnosť doc. Hitku v pedagogickej činnosti potvrdzuje aj 109 ukončených diplomových 

prác pod jeho vedením, 67 bakalárskych prác a 16 prác ŠVOČ, z ktorých 2 sa umiestnili na 2. 

mieste vo fakultnom kole ŠVOČ DF a 1 práca skončila na 3. mieste fakultného kola ŠVOČ. 

Okrem toho je doc. Hitka každoročne oponent viacerých bakalárskych, diplomových 

a dizertačných prác a tiež  člen a skúšajúci v štátnicových komisiách. Je spoluautorom 

3 vysokoškolských učebníc a 2 kapitol vo VŠ učebniciach vydaných v domácich 

vydavateľstvách a 12-tich učebných textov z oblasti personálneho manažmentu a ergonómie. 

Počas svojho pedagogického pôsobenia zaviedol 6 nových predmetov v inžinierskom 

a jeden predmet v doktorandskom štúdiu, spolupracoval pri tvorbe šiestich učebných plánov 

a osnov a podieľal sa na výstavbe 2 počítačových laboratórií. Je spolugarantom bakalárskeho 

a inžinierskeho štúdia v odbore Rodinné podnikanie v drevárstve a nábytkárstve. 

 

Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti 

 Vedecko-výskumná činnosť doc. Hitku je tiež zameraná na problematiku 

manažmentu, personálneho riadenia, motivácie zamestnancov a ergonómiu, čím preukazuje, 

že je vyhranenou vedeckou osobnosťou.  

Od roku 1990 bol: 

- vedúci riešiteľ jedného grantového projektu VEGA, jedného grantového projektu 

APVV a jedného aplikačného výskumného projektu pre prax 

- zástupca riešiteľa v 2 projektoch VEGA a 3 aplikačných výskumných projektoch 

- spoluriešiteľ  dvoch medzinárodných projektov CEZ a APVV, 7 projektov  VEGA, 3 

projektov KEGA, 8 projektov pre drevospracujúci priemysel, 1 projekt IPA a 3 

aplikačné projekty pre prax 

Jeho akceptovanie vedeckou komunitou potvrdzuje aj jeho účasť na expertíznej 

a posudzovateľskej činnosti, kde vypracoval posudky na 5 projektov VEGA. Bol členom 

organizačného výboru troch medzinárodných vedeckých konferencií a jedného seminára. Je 

členom v redakčných radách dvoch vedeckých časopisov a vedeckým redaktorom jedného 

elektronického vedeckého časopisu. 

 

Hodnotenie publikačnej činnosti 

 Bohaté praktické skúsenosti, teoretické poznatky a výsledky vo vedecko-výskumnej 

oblasti doc. Hitku sa prejavujú v množstve publikovaných vysokoškolských učebníc (5), 

učebných textov (12), vedeckých monografií (14, z toho 2 v zahraničí) a pôvodných 

vedeckých prác (153, z toho: 50 registrovaných v databázach WOS alebo Scopus, z toho: 12 

v zahraničných karentovaných časopisoch a 19 v časopisoch s IF vyšším ako 0,25). Taktiež 

je autorom 50 príspevkov publikovaných v zborníkoch z domácich konferencií a 35 



príspevkov v  zborníkoch zahraničných konferencií a 61 odborných prác a monografií 

vydaných doma a v zahraničí. Celkový súčet jeho publikácií je 299.  Jeho výskumná 

orientácia a dosahované výsledky potvrdzujú, že disponuje adekvátnymi odbornými 

znalosťami z ekonomickej teórie, ktoré rozvíja v podmienkach manažmentu a riadenia 

ľudských zdrojov a motivácie zamestnancov. 

 To, že doc. Hitka je významnou osobnosťou v domácom aj medzinárodnom kontexte 

potvrdzuje aj jeho účasť v medzinárodnom spoluautorstve pri publikovaní vedeckých prác 

a tiež to, že 2 vedecké monografie boli vydané v zahraničných vydavateľstvách. Jeho vedecká 

a publikačná práca je kontinuálna, čo vidieť z rastu jeho publikačnej činnosti. Z knižničných 

databáz vyplýva, že celkový počet jeho publikácií sa zvýšil o 8 pričom to neznamenalo len 

kvantitatívny, ale aj kvalitatívny rast vzhľadom na to, že počet publikácií evidovaných 

v zahraničných karentovaných časopisoch sa zvýšil o 3 a taktiež o 6 sa zvýšil počet publikácií 

s IF vyšším ako 0,25. 

 Doc. Hitka v publikačnej činnosti a hlavne v počte ohlasov a citácií niekoľkonásobne 

prekračuje interné kvantitatívne kritériá FM UK schválené VR 3. marca 2014. Jeho 

medzinárodné uznanie potvrdzuje aj 659 ohlasov v krajinách: Poľsko, Chorvátsko, Ruská 

federácia, Čína, Litva, Španielsko, India, Rumunsko, Slovinsko, Malajzia, Turecko, USA, 

Austrália, Rakúsko, Bangladéš, Estónsko, Francúzsko a ďalšie. Z celkového počtu 900 

citácií je v zahraničných publikáciách registrovaných v databázach WOS alebo Scopus 

evidovaných 401 citácií a v domácich publikáciách registrovaných v databázach WOS alebo 

Scopus 52 citácií. V oblasti ohlasov na publikačnú činnosť doc. Hitku tiež nastalo 

kvantitatívne a kvalitatívne zlepšenie. Ku dňu vypracovania posudku mal evidovaných 966 

citácii, z ktorých 456 je registrovaných v zahraničných databázach WOS, Scopus a 54 

v domácich databázach WOS alebo Scopus. Pozitívne hodnotím aj jeho H index 11 vo WOS-

e a H index 12 v Scopuse.  

Celkové hodnotenie 

 Na základe komplexného posúdenia predložených písomných dokumentov 

o doterajšej pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej a odbornej činnosti doc. Ing. 

Miloša Hitku, PhD. z Katedry ekonomiky a manažmentu podniku, Drevárskej fakulty TU vo 

Zvolene konštatujem, že jeho doterajšia pedagogická a vedecko-výskumná spôsobilosť je na 

úrovni, ktorá zodpovedá požiadavkám kladeným na univerzitného profesora. 

 Z posúdenia kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík jeho doterajšej činnosti 

vyplýva, že je uznávanou vedecko-pedagogickou osobnosťou, ktorá sa výrazne podieľa na 

rozvoji ekonomickej teórie a praxe v oblasti manažmentu podniku. Zvlášť je potrebné 

zdôrazniť jeho prínos v oblasti riadenia ľudských zdrojov. 

Vzhľadom na uvedené, odporúčam Vedeckej rade FM UK v Bratislave v zmysle 

Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. navrhnúť doc. Ing. Miloša Hitku, PhD. na menovanie za 

profesora pre vedný odbor 3.3.15 manažment. 

 

Zvolen dňa 24.09.2019  

       Prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. 

              KERLH LF TU vo Zvolene 


